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Numri i lëndës: 2019:271269 

Datë: 11.08.2022 

Numri i dokumentit:     03318854 

 

      C.nr.1972/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Taulant Rexhëbeqaj, me 

bashkëpunëtorin profesional Ali Kosova, në kontestin e paditësit Gj.L.,, me numër personal 

............, nga fshati Krajk, komuna e Prizrenit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor Rr.L., 

babai,  ndërsa me autorizim e përfaqëson av.V.O., nga Prizreni, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “Elsig” Sh.A., me seli në Prishtinë, rr. “......” nr....., për shkak të kompensim të dëmit, 

vlera e kontestit 12.900,00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në prezencë të  

autorizuarit të  paditësit dhe të autorizuarit të paditurës, më datë 03.08.2022, kurse me datë 

11.08.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Gj.L.,,  nga fshati 

Krajk, komuna e Prizrenit, dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “Elsig” Sh.A. 

me seli në Prishtinë, që në emër të dëmit material dhe atij jo material, paditësit t’ia kompensoj 

shumat si në vijim: 

 

a). Dëmi jo material: 

 

- Për dhimbje fizike (trupore) për të gjitha format shumën prej ............................3.000,00 € 

- Për frikë shumën prej: ...........................................................................................2.000.00 € 

-Për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor për…………………………2.500,00 €      

 

b). Dëm material: 

 

- Për ndihmë dhe kujdesit të në kohëzgjatje prej 21 ditësh...................................... 210,00 € 

- Për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 35 ditësh shumën prej ................... 350,00 € 

- Për shpenzimet e shërimit, sipas dëftesë pagesave dhe kuponëve..........................43,50 € 

 

 

Gjithsej në emër të dëmit material dhe jo material obligohet e paditura ti paguaj paditësit shumën 

prej 8.103,50 euro, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimit deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh nga data e plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 
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II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë e kërkuar nga paditësi përtej shumave të aprovuara si në 

dispozitiv nën I të këtij aktgjykimi, në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material  si 

dhe pjesa e kërkesëpadisë e cila ka të bëjë me shpenzimet në emër të shpenzimeve të terapisë, 

në emër të veshmbathje dhe atë deri në shumën prej 12.900,00 euro  refuzohet si e pabazuar 

 

III. DETYROHET e paditura që t’ia paguajë paditësit shpenzimet procedurale dhe atë në lartësi 

prej 1300,20 euro, në afatin prej 15 ditësh nga data e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësi Xh.L., , përmes përfaqësuesit të autorizuar av. V.O., nga Prizreni, pranë kësaj 

gjykate kanë parashtruar padi kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve “Elsig” Sh.A. nga 

Prishtina, të cilën padi së fundi e kanë precizuar me parashtresën e datës 27.07.2022. Përmes 

padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar ka kërkuar që të detyrohet i padituri që në emër të dëmit 

material dhe jo material, si pasojë e aksidentit të shkaktuar më 12.12.2018 këmbësori Gj.L., 

pëson lëndime të rënda trupore dhe rrezik të jetës në Prizren, nga automjeti ...... me targa të 

regjistrimit ...... i drejtuar nga F.G.,, i siguruar tek e paditura, t’ia paguajë paditësit Gj.L., shumën 

prej 12.900,00€, me kamatë, sikurse në parashtresën e datës 27.07.2022. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësve av.V.O., nga Prizreni, ka 

mbetur në tërësi pranë theksimeve në padi dhe kërkesëpadi të precizuar duke i propozuar 

gjykatës që të njëjtën ta aprovojë si të bazuar. Në fjalën e tij përfundimtare ka shtuar se  mbetet 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar të dorëzuar gjykatës në me datën 

27.07.2022, duke i propozuar gjykatës që provat materiale të cilat u administruan në këtë çështje 

kontestimore të u fal besimin e plotë pasi që janë prova që vërtetojnë gjendjen faktike dhe të 

plotë sa i përket shkaktarëve të aksidentit, lëndimet e pësuara nga këtu paditësi i mitur Gj.L., si 

dhe intensitetin e frikën e përjetuar nga i njëjti, këto pretendime i mbështesim nga fakti se të 

gjitha provat e administruara lidhur me ngjarjen dhe lëndimet e përjetuara nga i mituri nuk janë 

kontestuar nga e paditura, andaj gjykatës i propozojmë që kërkesëpadinë e paditësit si në 

parashtresën e datës 27.07.2022, të aprovojë si të bazuar, kamatën e kërkuar prej 8% nga dita e 

marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën përfundimtare Në fund i autorizuari i paditësve i ka 

kërkuar edhe shpenzimet procedurës dhe atë në shumën dhe specifikimin sikurse në parashtresën 

e datës 27.07.2022.  

 

           E paditura në përgjigje në padi ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit lidhur me lartësinë 

e dëmit jomaterial dhe atë material, po ashtu edhe gjatë shqyrtimit kryesor ka kontestuar 

kërkesëpadinë vetëm sa i përket lartësisë. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e 

konteston bazën juridike të kërkesëpadisë por vetëm lartësinë e kërkesës, duke theksuar se 

shumat e kërkuara janë në kundërshtim me natyrën e lëndimit, pasojat e mbetura tek paditësi si 

pasojë e aksidentit të vërtetuara me ekspertiza mjekësorë dhe dokumentacionin mjekësor. Bazuar 

në dispozitat e LMD-së qëllimi i kompensimit të dëmit jo material është satisfaksioni prandaj 

gjykata me rastin e vendosjes duhet të merr për bazë qëllimin e rëndësinë e shkallës së të mirës 

dhe qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim siç është paraparë me nenin 183 pika 2 të LMD-se 

dhe si të tilla nuk paraqesin satisfaksion për paditësin por kanë tendencën e pasurimit të pa bazë. 

Për përcaktimin e këtyre shumave nuk është marrë për bazë asnjë fakt si lëndimet e pësuara dhe 
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pasojat e ngelura të paditësit, ekspertizat mjekësore-gjyqësore, praktikat e kompanive dhe 

gjykatave në Kosovë. Për shpenzimet e dëmit material ushqimi i përforcuar, ndihma dhe kujdesi 

i huaj dhe rehabilitimit fizio-terapeutik kërkojnë nga gjykata që të aprovoj shumat të cilat janë 

të argumentuara me fatura-kupona fiskal, ndërsa t’i refuzoj shumat për dëmin material të cilat 

nuk janë të vërtetuara me prova materiale. Sa i përket shpenzimeve të kërkuara nga pala paditëse 

e paditura kërkon nga gjykata se me rastin e marrjes së vendimit lidhur me shpenzimet thekon 

se nuk janë plotësuar kushtet ligjore si për kontestet mbi 10.000.Lidhur me kamatën e precizuar 

prej 8% e paditura thekson se e kundërshtojnë pasi që e paditura prej momentit të paraqitjes së 

dëmit e deri në seancën e shqyrtimit kryesor në vazhdimësi i ka ofruar mundësi të arritjes së një 

pajtimi jashtëgjyqesor dhe gjyqësore paditësit por që e njëjta nuk e ka pranuar shumën e ofruar 

nga e paditura, andaj i propozojmë gjykatës se me rastin e vendosjes kamatën ta gjykojë nga data 

e nxerjes së aktgjykimit. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.     

 

Provat e adminsitruara dhe gjendja faktike e vërtetuar     

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

Raportin e aksidentit të policisë së Kosovës me nr. 2018-GR-0950, të datës 12.12.2018; 

Aktgjykimin penal të Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.149/2019, të datës 23.07.2019; 

Raportin specialistik të emergjencës të Spitalit Rajonal të Prizrenit “Prim.Dr.Daut Mustafa me 

nr. të protokollit 16650, të datës 12.12.2018; Raportin specialistik të Qendrës Klinike 

Universitare të Kosovës me nr. të protokollit 54535 të datës 12.12.2018; Fletëlëshimin me 

epikrizë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me nr.të amzës 9965 të datës 12.14.2018, 

Raportin e radiologut të Spitalit Rajonal të Prizrenit të datës 12.12.2018; Raportin e Ortomedica 

hospital i datës 17.12.2018, Raportin konsultues me nr. të regjistrit 184 dhe 289, Udhëzimet 

diagnostike, Kuponat fiskal E.P., të datës 21.12.2018, Prodiagnostic të datës 22.12.2018, 

Aspirin-C të datës 21.03.2019, Menta Plus të datës 27.02.2019, Ekstrakti nga regjistri qendror i 

gjendjes civile për paditësin Xh.L., , Raportin e ekspertizës mjeko-ligjore psikiatrike të 

Dr.Sci.N.F., , psikiatër të datës 25.01.2022, Raportin e ekspertizës mjekësore të Dr.Xh.S., 

ortoped-traumatolog të datës 28.01.2022.  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të theksuara më 

lartë në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), duke i çmuar me kujdes 

dhe me ndërgjegje çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku ka konstatuar se kërkesëpadia 

e paditësve, është pjesërisht e bazuar. 

          

         Nga leximi i raporti të aksidentit të policisë së Kosovës me nr. 2018-GR-0950, të 

dt.12.12.2018, gjykata ka konstatuar se me datë 12.12.2018, ka ardhur deri te aksidenti i 

komunikacionit, në fshatin Krajk, Komuna e Prizrenit, i padituri nga pakujdesia rrezikon trafikun 

publik, aq sa e vë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë, në atë mënyrë duke e drejtuar 

automjetin transportues-kamionin e markës “......” me targa të regjistrimit ........, ngjyrë e bardhë 

hiri, kur arrin në vendin kritik shpejtësinë e lëvizjes së automjetit nuk ia ka përshtatur kushteve 

dhe rrethanave në rrugë, si dhe nuk i kushton kujdes të duhur këmbësorëve dhe me pjesën e 

përparme të anës së djathtë të automjetit godet të dëmtuarin-këmbësorin Gj.L.,, i cili ishte duke 

kaluar rrugën në vendkalim për këmbësor, nga krahu i djathtë të lëvizjes së automjetit, me ç’rast 

më këto veprime i shkakton lëndime të rënda trupore më gjerësisht sikurse në këtë raport. 

Automjeti të cilin e drejtonte F.G.,, në momentin e shkaktimit të aksidentit, ka qenë i siguruar 

tek e paditura.  

 

 Nga leximi i Ekstraktit nga Regjistri Qendror i gjendjes civile  E 23107757 të datës 

19.12.2018, gjykata ka konstatuar se paditësi Gj.L., lindur më datë 13.08.2012 është i mitur.  
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       Në bazë të aktgjykimit të penal të Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.149/2019, të datës 

23.07.2019, gjykata e ka provuar faktin se i akuzuari F.G., (ngasësi i automjetit-kamionit 

“...........”, me targa të regjistrimit .........., i cili ka qenë i siguruar tek e paditura K.S. “Elsig” 

Sh.A), është shpallur fajtor për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par. 8 lidhur me par. 6 të KPK-së dhe është dënuar me dënimin me kusht. 

 

        Në bazë të raportit specialistik të emergjencës të Spitalit Rajonal të Prizrenit 

“Prim.Dr.Daut Mustafa” me nr. të protokollit 16650, të datës 12.12.2018; raportit specialistik të 

Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me nr. të protokollit 54535 të datës 12.12.18; 

fletëlëshimin me epikrizë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me nr.të amzës 9965 të 

datës 12.14.2018, raportit të radiologut të Spitalit Rajonal të Prizrenit të datës 21.12.2018; 

raportit konsultues me nr. të regjistrit 184 dhe 289, udhëzimet diagnostike, gjykata e ka provuar 

faktin se paditësi Gj.L.,, si pasojë e aksidentit në fjalë ka pësuar lëndime dhe se i njëjti ishte 

trajtuar dhe mjekuar në Spitalin Regjional të Prizrenit “Prim.Dr.Daut Mustafa” si dhe në Qendrën 

Klinike Universitare të Kosovës më gjerësisht sikurse në këto shkresa mjekësore.  

 

          Nga leximi e faturave-kuponave, të lëshuara nga Ortomedica hospital –AKAT sh.pk. në 

shumë prej 10,00 €,  Prodiagnostic XS në shumë prej 15,00 €, nga barnatore Aspirin-C në shumë 

prej 9,50 €, barnatore MENTA PLUS në shumë prej 9,00 €, gjykata ka vërtetuar pagesat e bëra 

për shpenzimet  mjekësore. 

 

          Nga leximi i ekspertizës mjeko-ligjore psikiatrike të dr.Sci.N.F., të datës 25.01.2022, 

gjykata ka konstatuar se si pasojë e aksidentit të ndodhur  paditësi në momentin e perceptimit 

direkt të rrezikut fatal ka mbetur i shtangur për 2-3 sekonda që tregon përjetimin e frikës primare, 

po ashtu ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të lartë 24 orë e manifestuar si shqetësim 

intensiv nga rasti si dhe një frikë dhe ankth që shpërthente sa herë përballej me lëndimet fizike, 

e kjo ishte manifestuar me pamundësi të gjumit, trullosje, plogështi, qarje dhe dridhje. Më tutje 

paditësi ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të mesëm-një muaj, e manifestuar si brengosje 

e vazhdueshme për nevojën e trajtimit të mëtejshëm mjekësor, qëndrimit në spital si dhe dhimbjet 

e kohë pas kohshme. Po ashtu në këtë periudhë ka ndjerë frikë, pagjumësi me ëndrra të frikshme, 

iritabilitet, pasiguri, shpërthime në vajë, sjellje ngjitëse dhe nervozizëm të shtuar. Më tej paditësi 

ka përjetuar edhe frikë sekondare me intensitet të ulët që ka vazhduar rreth një vit e manifestuar 

me pasiguri të kohë pas kohshme, ndjeshmëri emocionale, prishje të gjumit, nervozizëm si dhe 

vështirësi në përfshirje në aktivitete të lidhura me komunikacionin. Konstatimit të tillë të 

ekspertit psikiatër Dr.Sci N.F.,, kjo gjykatë ia fali besimin.  

            Nga leximi i ekspertizës mjekësore ortopedisë - traumatologjisë të dr. Xh.S., të datës 

28.01.2022, gjykata ka konstatuar se si pasojë e aksidentit paditësi ka pësuar lëndime dhe atë 

thyerje të kockës tëmblore të kokës, nga ana e majtë e shoqëruar me gjake mbledhje në të njëjtin 

regjion, humbje të vetëdijes dhe gjakderdhje nga hunda të cilat lëndime karakterizohen si 

lëndime të rënda trupore të cilat paditësit i kanë shkaktuar dhimbje fizike: a) dhimbje fizike të 

intensitetit posaçërisht të rëndë: disa sekonda (për shkak të humbjes së vetëdijes), b) dhimbje 

fizike të intensitetit të rëndë: dy ditë (kohë pas kohe deri në marrjen e terapisë adekuate), c) 

dhimbje fizike të intensitetit të mesëm:21ditë (koha e nevojshme për konsolidimin primar kockor 

të eshtërave të kokës në raport me moshën, d) dhimbje koke të intensitetit të vogël: si pas të 

dhënave nga anamneza e marrur, paditësi i mitur ka patur dhimbje të kokës, të cilat kanë zgjatur 

deri në tre muaj pas aksidentit dhe si pasojë ka mbetur zgjuarja natën somnambul (jerëm). Në 

vazhdim eksperti ka konstatuar se paditësi ka zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në 

shkallën prej 7.85% për shkak të thyerjes së kafkës P.1.1.6 (5%) dhe humbjes së vetëdijes P.1.2.1 
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(3%), të Kr.I të tabelës mbi zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor. Sipas ekspertit 

paditësit i është nevojitur ndihma e huaj në kohëzgjatje prej 21 ditësh, ndihmë e cila konsiston 

në ndihmën profesionale mjekësore dhe ndihmën e familjarëve për përgatitjen dhe ofrimin e 

ushqimit dhe mbajtjen e higjienës personale në raport me moshën, gjithashtu paditësit i është 

nevojitur ushqimi i përforcuar në kohëzgjatje prej 35 ditësh, në kuptim të përzgjedhjes së 

ushqimit të pasur me proteina, albumina, karbohidrate, minerale dhe vitamina në raport me 

moshën, gjithashtu edhe rahabilitimi fizioterapeutik dhe klimatik për paditësin ka qenë i 

nevojshëm në kohëzgjatje prej 20 ditësh, brenda vitit të parë pas aksidentit i ndarë në dy seanca 

nga 10 ditë. Konstatimit të tillë të ekspertit ortoped-traumatolog Dr. Xh.S., kjo gjykatë gjithashtu 

ia fali besimin.   

 

         

 

           Baza ligjore  

                  

Me nenin 136 par.1 të Ligjit mbi Marëdhëniet e Detyrimeve (LMD) të zbatueshme për 

këtë rast, është paraparë se “kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, përveç 

nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 159 par.1 të po këtij 

ligji është paraparë se “në rast aksidenti të shkaktuar nga automjeti në lëvizje që është 

shkaktuar për faj të një poseduesi të automjetit, vihen në zbatim rregullat mbi përgjegjegjësinë 

në bazë të fajësisë”. Me nenin 179 par.1 të të njëjtit ligj parashihet se “Kush i shkakton tjetrit 

lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit 

dhe shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me ketë,....”.Poashtu me nenin 183 par.2 të po këtij 

ligji është paraparë se “me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, 

si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cënimit të së 

mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me të mos të 

favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror”. Sipas 

nenit 14 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), është paraparë se “në procedurën 

kontestimore gjykata më pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale 

të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i 

pandehuri është shpallur fajtor”. Sipas nenit 323 të LPK-së, është paraparë se “po që se 

vërtetohet se palës i takon e drejta që t’i shpërblehet dëmi ne të holla apo me sende te 

zëvendësueshme, por pa mundësi që të caktohet shuma e të hollave, apo sasia e sendeve të 

tilla, apo se një gjë e tillë do të mund të bëhej me vështirësi shumë të mëdha, gjykata për këtë 

do të vendos sipas çmuarjes së lirë të saj”. 

  

     Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

  

Në bazë të lartcekurave gjykata ka vlerësuar se ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte 

kontestues baza e kërkesëpadisë, fakti se si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 

12.12.2018, kishte ardhur deri tek lëndimet trupore të paditësit Gj.L.,, sepse i siguruari tek e 

paditura kishte bërë shkelje të rregullave të komunikacionit siç edhe është cekur më lartë, ky fakt 

është provuar përmes aktgjykimit penal të Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.149/2019, të datës 

23.07.2019, në bazë të të cilit shihet qartë se ndaj të akuzuarit gjykata kishte shpallur fajësinë, 

dhe e ka dënuar me dënim me kusht. Andaj me rastin e përcaktimit të shkallës së përgjegjësisë 

për shkaktimin e aksidentit të datës 07.12.2011, e rrjedhimisht edhe lartësisë së shpërblimit të 

dëmit material dhe jo material, gjykata e mori për bazë sidomos provën – aktgjykimin e 

lartpërmendur penal P.nr.149/2019, të datës 23.07.2019.  
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Në bazë të lartcekurave gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse ndaj këtu 

paditësit konform përgjegjësisë në bazë të fajësisë, të parashikuar me dispozitat e lartëcituara të 

nenit 159 par.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe dispozitave mbi 

kompensimin e dëmit konform shkallës së përgjegjësisë së tyre për dëmin material të shkaktuar, 

e të parapara me dispozitat e nenit 169 par.2 të LMD-së, si dhe dëmit jo material konform nenit 

182 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). Në lidhje 

me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për paditësin Gj.L.,, 

gjykata është  e mendimit se të njëjtat janë adekuate, e krejt kjo duke marr parasysh dëmin që i 

është shkaktuar paditësit dhe se lartësia e shumës së të hollave në emër të kompensimit, do t’i 

mundësoj të dëmtuarit – këtu paditësit Gj.L.,, satisfaksion, që ai të jetë në gjendje që deri në një 

masë, t’i kompensoj të mirat jo materiale nga të cilat është privuar, respektivisht atë shkallë të 

satisfaksionit të cilën ai do ta kishte nëse të njëjtat nuk do t’i kishte humbur, e krejt kjo duke 

pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve dhe të 

frikës, kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit, nevojat e shtuara të ushqimit dhe 

mbi të gjitha moshën e paditësit i cili është i mitur, respektivisht pasojat e lëndimeve më afër të 

përshkruara si në mendimet e ekspertëve të lartcekur. Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi 

kompensimin e dëmit jomaterial, si dhe në lidhje me shumën kompensimit të këtij dëmi, mes 

tjerash, gjykata ka pasur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cili i shërben 

ky kompensim, e gjithashtu edhe faktin që me të njëjtin, të mos u shkoj përshtat synimeve që 

nuk janë të pajtueshme me natyrën e këtij kompensimi dhe qëllimin e tij shoqëror. Po ashtu, me 

rastin e aprovimit të kërkespadisë së paditësit sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata 

mori për bazë edhe faktin se përgjatë shqyrtimit gjyqësor, përkatësisht në seancën e datës 

03.08.2022 dhe jo vetëm, i autorizuari i të paditurës para gjykatës kishte deklaruar se nuk e 

konteston bazën e kërkesëpadisë së paditësit, me ç’rast sa i përket kompensimit ai kishte ofruar  

mundësi të arritjes së një pajtimi jashtë gjyqësore dhe gjyqësore, por që të njëjtit nuk e kanë 

pranuar shumën e ofruar. Gjykata vlerëson se me vlerat të cilat ka aprovuar do të arrihet qëllimi 

i kompensimit të drejtë të dëmit të pësuar me aksidentin në komunikacion. Gjithsesi gjykata mori 

për bazë kushtet dhe rrethanat në të cilat është shkaktuar ky aksident, moshën e re të paditësit si 

dhe gjendjen ekonomike në Kosovë. Mbi bazën e të lartcekurave dhe në bazë të bindjes së saj të 

lirë e të formuar mbi bazën e gjendjes faktike të vërtetuar në këtë procedurë, gjykata vlerësoi se 

kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në lartësinë 

sikurse në dispozitivin I të këtij aktgjykimi. 

 

 

Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese të kërkesëpadisë së paditësit Xhemajli Likaj, 

respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara sikurse në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, e deri 

te shuma e kërkuar në lartësi prej 12.900,00 €, gjykata gjeti se është e pabazuar. Mbi bazën e të 

lartcekurave, gjykata vlerëson se shumat e kërkuara për këtë pjesë të kërkesëpadisë së paditësit, 

përtej shumave të aprovuara nuk janë reale dhe se të njëjtat nuk i përgjigjen gjendjes faktike të 

vërtetuar, për çka edhe kjo pjesë e shumës së kërkuar me kërkesëpadi, u deshtë të refuzohet si e 

pabazuar. Gjykata e ka refuzuar  pjesën e kërkesëpadisë së paditësit e cila ka të bëjë me 

shpenzimet e terapisë dhe për veshmbathje, ngase për këto baza të kompensimit, paditësi, 

përkatësisht i autorizuari i tij, nuk i ka ofruar gjykatës asnjë provë bindëse, e cila provë 

eventualisht do ta argumentonte të drejtën e paditësit në kompensimin material mbi këto baza. 

Gjykata në asnjë mënyrë nuk e përjashton mundësinë që paditësi të ketë krijuar shpenzime të 

caktuara përgjatë shërimit të tij, si pasojë e aksidentit në fjalë, megjithatë për këtë pjesë të 

kërkesëpadisë së tij, gjykatës nuk i është dorëzuar e as parashtruar asnjë provë valide eventuale. 

E në pajtim me nenin 7. par.1 të LPK-së, gjykata nuk ka tagër që ex officio të administroj prova, 

sepse “palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e 

veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla” dhe në kuptim të nenit 319 
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par.1 të LPK-së “palët nërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet 

dhe pretendimet e veta” . 

 

 

  Lidhur me kamatën ligjore të cilën obligohet ta paguaj e paditura për shkak të shkaktimit 

të dëmit material dhe jo material, gjykata ka vlerësuar se e njëjta rrjedh për pagesë nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi dhe caktoi lartësinë e saj duke u bazuar në nenin 382 par.1 dhe 2 të 

LMD. 

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 

gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrur konformë nenit 452 të LPK-së sipas 

Tarifës së Odës së Avokatëve dhe atë për shpenzimet si në vijim: për përpilimin e padisë 208 

euro, për 3 përfaqësime në seancë, secila prej tyre e llogaritur nga 270,40 euro, në shumë prej 

811,20 euro për ekspertizat mjekësore dhe atë të ortopedisë traumatologjisë në shumë prej 150,00 

euro, të psikiatrisë në shumë prej 100 euro, për taksë gjyqësore shumën prej 31 euro respektivisht 

shumën e tërësishme të shpenzimeve procedurale në lartësi prej 1.300,20 euro.  

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së.  

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.1972/19, datë 11.08.2022 

 

                                                                          Gjyqtari 

 

                                                                                                           ______________________ 

                                                Taulant Rexhëbeqaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve pas pranimit të së njëjtës, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 


